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Li‰ejníky patﬁí k opomíjen˘m skupinám
organismÛ. Pokud je v pﬁírodû vÛbec
zaznamenáme, upoutají na‰i pozornost
spí‰e porosty rÛznû tvarovan˘ch druhÛ
dutohlávek na zemi v lesích, ãi dlouhé trsy
provazovek visící ze stromÛ, vousatcÛ
a vûtviãníkÛ neÏ nenápadné povlaky na
kamenech ãi borce stromÛ, k jejichÏ bliÏ‰ímu prozkoumání je jiÏ nezbytná lupa.
Z tûchto mal˘ch druhÛ, které naz˘váme
mikroli‰ejníky, nás moÏná je‰tû zaujmou
nápadnû zbarvené druhy jako mapovník
zemûpisn˘ (Rhizocarpon geographicum),
rostoucí zejména na kysel˘ch silikátov˘ch
kamenech a skalách v horách, ãi sírovû
Ïlutû svítící povlaky druhu Chrysothrix
chlorina na svisl˘ch aÏ pﬁevisl˘ch stinn˘ch
skalních stûnách, napﬁ. v pískovcov˘ch

mûstech. O tom, Ïe li‰ejníky stojí na pokraji zájmu veﬁejnosti, svûdãí také skuteãnost,
Ïe ãeské názvosloví (napﬁ. narozdíl od kloboukat˘ch hub a mechorostÛ) pamatuje
jen na malou ãást druhÛ, pﬁedev‰ím tûch
velk˘ch a tedy nápadn˘ch — makroli‰ejníkÛ. Nejvût‰ím a ãasto nechtûn˘m stﬁedem pozornosti tak zÛstávají spí‰e podivíni (= lichenologové) zkoumající tyto
drobné organismy.
Li‰ejníky jsou známé pﬁedev‰ím tím, Ïe
citlivû reagují na zneãi‰tûné ovzdu‰í (Îiva
2004, 3: 107–111), coÏ obecnû platí zvlá‰tû
pro epifyty (tj. druhy v na‰ich podmínkách
rostoucí na borkách dﬁevin). V‰eobecnû je
známo, Ïe citlivûji reagují druhy s makroskopickou stélkou s velk˘m povrchem neÏ
drobné mikroli‰ejníky. Tento fakt ale nelze

jednodu‰e zobecnit. Li‰ejníky jsou citlivé
i na krátko– nebo dlouhodobé zmûny klimatick˘ch pomûrÛ, ztrátu vhodn˘ch substrátÛ apod. I mezi makroli‰ejníky existují
druhy relativnû odolné a naopak mezi
drobn˘mi li‰ejníky více citlivé. Náchylnûj‰í
jsou ke zmûnám Ïivotního prostﬁedí li‰ejníky
obsahující sinice — tzv. cyanoli‰ejníky. Na
druhou stranu i v oblastech, které oznaãujeme jako li‰ejníkové pou‰tû, mohou rÛst
vÛãi zneãi‰tûní ovzdu‰í odolné, tzv. toxitolerantní li‰ejníky. KdyÏ uÏ i v takov˘ch
oblastech chybí jeden z nejodolnûj‰ích
epifytÛ — mísniãka zelenkavá (Lecanora
conizaeoides), postaãí jen chvíli hledat na
jin˘ch substrátech, neÏ jsou stromy, napﬁ.
na cihlách ãi kamenn˘ch sloupcích a jistû
nûjaké povlaky náleÏející li‰ejníkÛm nakonec objevíme, i kdyÏ se zrovna nacházíme
tﬁeba v centru prÛmyslové zóny. Staãí, kdyÏ
zde existuje vhodn˘, nepﬁíli‰ rychle rozpadav˘ substrát a pﬁíznivé mikroklima. Existují dokonce i druhy, kter˘m se nejlépe daﬁí
na antropogenních stanovi‰tích, jako napﬁ.
na pÛdách kontaminovan˘ch tûÏk˘mi kovy.
Mezi nejodolnûj‰í pak patﬁí nûkteré pomíjivé, tzv. efemérní li‰ejníky, které mají díky
své Ïivotní strategii moÏnost vyhnout se
dlouhodob˘m nepﬁízniv˘m vlivÛm vnûj‰ího prostﬁedí.
Co jsou
efemérní li‰ejníky
Do skupiny efemérních li‰ejníkÛ b˘vají
ﬁazeny takové, u kter˘ch probûhne cel˘
Ïivotní cyklus (od vyklíãení v˘trusu aÏ po
vytvoﬁení plodnic se zral˘mi v˘trusy)
bûhem doby krat‰í neÏ jeden rok. Obvykle
je to v‰ak doba je‰tû v˘raznû krat‰í, spadající nûkdy jen do chladnûj‰ích období roku.
Dobu jejich trvání lze v nûkter˘ch pﬁípadech poãítat na pouhé t˘dny. Sv˘m zpÛsobem pﬁipomínají spí‰e saprofytické houby
neÏ vût‰inu li‰ejníkÛ. Obvykle u nich dominuje plodnice a ﬁasov˘ partner se ukr˘vá
pod povrchem substrátu jako zanoﬁená
stélka, nûkdy omezená jen na malé mnoÏství ﬁas propleten˘ch s houbov˘mi vlákny
(hyfami) pﬁímo pod plodnicí. Tvorba plodnic je velmi rychlá a tyto plodnice obvykle
neb˘vají karbonizované (tmavû zbarvené
a ztvrdlé) jako u mnoh˘ch „vytrvalej‰ích“
li‰ejníkÛ, b˘vají bledû, Ïlutavû ãi ãervenû
zbarvené. U nûkter˘ch druhÛ se tvoﬁí povrchová stélka — nenápadná zrníãka, která
pod lupou pﬁipomínají pouhé ﬁasové povlaky. Pod mikroskopem je v‰ak uÏ zﬁejmé, Ïe
jsou ﬁasy propletené a obalené tenk˘mi
houbov˘mi vlákny. Tyto útvary, které zﬁejmû slouÏí i k rozmnoÏování, se odbornû
naz˘vají goniocysty.
K nejzajímavûj‰ím efemérním mikroli‰ejníkÛm patﬁí bezesporu r. Absconditella
(ãesky by ho bylo moÏné pojmenovat
nepatrnûnka). Jde vskutku o miniaturní
li‰ejník, kter˘ tvoﬁí drobné plodnice u nejvût‰ích druhÛ s rozmûrem tﬁi desetiny milimetru v prÛmûru.
Antropogenní stanovi‰tû mohou b˘t rájem pro
pion˘rské a efemérní li‰ejníky. Na kontaminovan˘ch pÛdách odkali‰tû ve Chvaleticích byly
zaznamenány mj. ãtyﬁi druhy r. Vezdaea, nahoﬁe. Foto P. Kováﬁ ♦ Dole typick˘ efemérní li‰ejník Vezdaea aestivalis, kter˘ byl pojmenován
podle nestora ãeské lichenologie A. Vûzdy. Pﬁi
velkém zvût‰ení plodnice pod lupou jsou viditelné vrcholy jednotliv˘ch vﬁecek. Ze v‰ech druhÛ
r. Vezdaea má tento nejvût‰í plodnice
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Jeden z na‰ich nejdrobnûj‰ích li‰ejníkÛ Macentina abscondita, vlevo. Na obrázku jsou vidût
Ïivá oranÏová peritecia, jakoÏ i bílé pozÛstatky
po jiÏ odumﬁel˘ch plodnicích a drobné zelené
goniocysty ♦ Apotecia druhu Scoliciosporum
curvatum mají v prÛmûru asi desetinu mm
a jsou obvykle rozpt˘lena na povrchu jehlice,
kde se ãasto vyskytují i volnû Ïijící (nesymbiotické) zelené ﬁasy, vpravo
Ekologicky nejzajímavûj‰ím a také nejznámûj‰ím zástupcem rodu je druh
Absconditella sphagnorum. Tento li‰ejník
mÛÏeme najít po pozorném ohledání jeho
nejãastûj‰ího substrátu — dosud Ïivého
ra‰eliníku. Vzácnûji porÛstá i jiné mechorosty ãi tlející dﬁevo. Nejãastûji porÛstá
ra‰eliníky tvoﬁící kopeãkovité bulty (napﬁ.
druhy Sphagnum fuscum, S. rubellum) na
otevﬁen˘ch ra‰elini‰tích. Jeho stélka je
zanoﬁená v buÀkách ra‰eliníku, resp. ve velk˘ch mrtv˘ch hyalocystách bez plazmatického obsahu, které hrají v˘znamnou roli
pﬁi zadrÏování vody. âásti mechu, kde se
li‰ejník vyskytuje, mívají podobu okrouhl˘ch skvrn a b˘vají vybledlé s narÛÏovûl˘m,
za sucha aÏ na‰edivûl˘m nádechem.
V jin˘ch pﬁípadech se v‰ak pﬁítomnost
tohoto mikroli‰ejníku témûﬁ neprojevuje.
Pﬁi tro‰e ‰tûstí najdeme na „podezﬁel˘ch“
ra‰elinících rÛÏové mistiãkovité plodnice
(viz obr. na 2. str. obálky), které nejlépe
vyniknou po vyschnutí. Za vlhkého stavu
jsou totiÏ prÛhledné a snadno tak spl˘vají
s okolím. Je moÏné, Ïe jde o fakultativnû
Hnûdé disky plodnic Rinodina interpolata mají
svûtlej‰í okraj obsahující symbiotické ﬁasy stejnû
jako stélka, vlevo ♦ Kali‰enka Calicium pinastri
rostoucí na ·umavû a v Novohradsk˘ch horách
je jedním z nejmen‰ích zástupcÛ rodu v Evropû, vpravo
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saprofytick˘ druh. Podle nejnovûj‰ích
molekulárních v˘zkumÛ seversk˘ch lichenologÛ právû ve skupinû Stictidaceae, kam
r. Absconditella systematicky náleÏí, existuje tzv. v˘bûrová lichenizace (angl. optional lichenization). Jeden a ten sam˘ druh
rostoucí na osikách se mÛÏe podle okolností Ïivit buì jako li‰ejník–epifyt (tradiãnû pak ﬁazen do r. Conotrema) na kÛﬁe
mladého Ïivého stromu, nebo jako saprofytická houba na dﬁevu vûtví bez kÛry u star‰ích stromÛ (typov˘ rod ãeledi — Stictis).
U r. Absconditella v‰ak Ïádné podobné
v˘zkumy nebyly provádûny, a o stupni lichenizace lze proto pouze spekulovat.
Typick˘ efemérní li‰ejník s velmi zjednodu‰enou stavbou plodnic, které jsou tvoﬁeny pouze svazkem ãi palisádou vﬁecek, je
r. Vezdaea. Jednotlivá vﬁecka jsou obalená
ãi volnû propletená ﬁídk˘mi sterilními vlákny — paraf˘zami. Hymeniální gel, kter˘
obvykle drÏí u vût‰iny vﬁeckov˘trus˘ch
hub (kam také systematicky patﬁí vût‰ina
li‰ejníkÛ) v˘trusorodou vrstvu a vÛbec
celou plodnici „pohromadû“, je velmi ﬁídk˘
ãi témûﬁ chybí. Pﬁi zvût‰ení plodnice pod
lupou je dokonce moÏné pozorovat vrcholy jednotliv˘ch vﬁecek (viz obr.). Tento
podivuhodn˘ li‰ejník byl pojmenován na
poãest nestora ãeské lichenologie Antonína Vûzdy, dosud aktivního a svûtovû proslulého badatele. Ten poprvé li‰ejník podrobnûji morfologicky popsal na základû
materiálu sbíraného v okolí bydli‰tû. Pﬁed 10
lety studoval ‰v˘carsk˘ lichenolog C. Scheidegger ultrastrukturu r. Vezdaea a pﬁirovnal
tyto li‰ejníky k ruderálním druhÛm v malém
mûﬁítku. Pro v˘skyt li‰ejníkÛ, jako je napﬁ.
Vezdaea, je dÛleÏit˘m faktorem pro pﬁeÏití
pﬁedev‰ím rychl˘ rÛst a efektivní rozmnoÏování. Jejich miniaturní plodnice ãasto
porÛstají star‰í naru‰ené ãásti mechorostÛ,
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z nichÏ pak mohou pﬁecházet i na jiné substráty. V˘trusy, které byly uvolnûny z vﬁecka, velmi záhy klíãí a vytváﬁejí hyfy, které
po setkání s pﬁíslu‰nou ﬁasou následnû
vytvoﬁí subkutikulární stélku (pod kutikulou mechorostÛ) ãi goniocysty.
U druhu Vezdaea rheocarpa, kter˘ tvoﬁí
ostnité goniocysty, pozoroval Scheidegger
vznik plodnic v místech, kde se vzájemnû
goniocysty dot˘kaly a docházelo zde ke
spl˘vání hyf mezi nimi a tvorbû zárodku
plodnic. Pﬁi této pﬁíleÏitosti dokonce zjistil
moÏné ãasové i prostorové oddûlení vegetativní a generativní fáze. Plodnice totiÏ
mohou rÛst i samostatnû bez pﬁítomnosti
stélky v blízkém okolí.
Pozoruhodné je, Ïe zástupci r. Vezdaea
b˘vají ãasto nacházeni na antropogenních
stanovi‰tích kontaminovan˘ch tûÏk˘mi
kovy. V Nûmecku byl druh V. leprosa mnohokrát zaznamenán na mechorostech
a odumﬁel˘ch organick˘ch zbytcích na bázi
kovov˘ch svodidel u silnic. Tento rod se
také ãasto vyskytuje na místech po tûÏbû
tûÏk˘ch kovÛ ãi tam, kde se zbytky po takové ãinnosti ukládají. Napﬁ. na odkali‰ti
u elektrárny ve Chvaleticích (místy „mûsíãního“ charakteru) byly zaznamenány ãtyﬁi
druhy r. Vezdaea. Druh s nejvût‰ími plodnicemi — V. aestivalis má nej‰ir‰í ekologickou amplitudu. Vyskytuje se pﬁedev‰ím
ve vlhk˘ch vápencov˘ch oblastech, kde
porÛstá mechorosty na rozliãn˘ch substrátech, ale na ·umavû roste v pralesních
porostech na epifytick˘ch mechorostech.
Mikroli‰ejník Macentina abscondita
(viz obr.) patﬁí k na‰im nejdrobnûj‰ím li‰ejníkÛm. Plodnice jsou témûﬁ kulovité; tyto
bledû oranÏová peritecia o prÛmûru pouh˘ch 50 µm pﬁipomínají sv˘m vzhledem
spí‰e hmyzí vajíãka. Nejãastûji roste tento
druh na Ïivinami bohaté borce dﬁevin, jako
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Nenápadn˘ korovit˘ li‰ejník s ãasto svûtle lemovan˘mi plodnicemi Micarea vulpinaris roste na
polozanoﬁen˘ch kmenech ve vodû. Foceno za
vlhkého stavu, vlevo ♦ Jeden z na‰ich nejvzácnûj‰ích zástupcÛ rodu prachouleãek Chaenotheca sphaerocephala má prá‰kovitou (sorediózní)
stélku, vpravo. Snímky J. P. Haldy
jsou bez ãi jilm, nebo na staré korkovité
borce pﬁestárl˘ch stromÛ, ale je schopn˘
rÛst také na mal˘ch zaprá‰en˘ch kamíncích
ãi kouscích dﬁeva spadl˘ch na zem apod.
Stélka je tvoﬁená drobn˘mi goniocystami
pﬁipomínajícími kulovité shluky kokálních
zelen˘ch ﬁas.
Dal‰ím „trpaslíkem“ mezi li‰ejníky je
folikolní, tj. na listech rostoucí druh Scoliciosporum curvatum (viz obr.). Platnû
popsán byl teprve pﬁed 12 lety a pﬁedtím
pﬁíznaãnû oznaãován jako „Lilliputeana“.
V západní Evropû roste vût‰inou na listech
neopadavého keﬁe zimostrázu vÏdyzeleného (Buxus sempervirens). V na‰ich podmínkách ho zastihneme nejspí‰e na vlhk˘ch a zachoval˘ch stanovi‰tích na
jehlicích smrku, jedle ãi borovice. V âR je
zatím znám jen ze ·umavy, Novohradsk˘ch
hor a âeského ·v˘carska. Okrouhlé bledû
hnûdé plodnice pÛsobí dojmem, jako by
‰lo o exkrementy bezobratl˘ch nikoli plodnice li‰ejníku. Ale pod mikroskopem mÛÏeme vidût jeho nezamûnitelné dvoubunûãné
srpovitû zahnuté v˘trusy. Apotecia mají asi
pouhou desetinu milimetru v prÛmûru a na
‰íﬁku jehlice smrku by se jich ve‰lo teoreticky kolem 20. Obvykle jsou v‰ak na povrchu jehlice rozpt˘lené (viz obr.) a ãasto je
doprovázejí nesymbiotické kokální ﬁasy,
které za vlhka nabobtnávají, a tak dílem pﬁispívají k tomu, Ïe je tento li‰ejník v terénu
prakticky neviditeln˘ i s pomocí lupy.
Jak jsou mikroli‰ejníky
roz‰íﬁené
Li‰ejníky mají ãasto rozsáhlé areály. To je
zãásti dáno tím, Ïe jsou schopné se efektivnû ‰íﬁit v nûkter˘ch pﬁípadech i na velmi
dlouhé vzdálenosti, a také tím, Ïe mnohé
skupiny li‰ejníkÛ jsou evoluãnû staré
a pomalu se vyvíjející (napﬁ. li‰ejníky nalezené v tﬁetihorním jantaru jsou velmi
podobné souãasn˘m druhÛm). Na druhou
stranu jsou mnohé mikroli‰ejníky známé
jen z malého mnoÏství lokalit, neboÈ
v˘zkum li‰ejníkÛ i v rámci Evropy je velmi
nerovnomûrn˘ a navíc mnohé drobnohledné druhy jsou pﬁehlíÏeny. V souãasnosti
prezentované areály nûkter˘ch druhÛ tak
mohou b˘t jen znaãnû zkreslen˘m obrázkem skuteãnosti. Nicménû u nûkter˘ch
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zástupcÛ mikroli‰ejníkÛ je zjevné, Ïe u nás
sledují pouze urãitá stanovi‰tû a nikde
jinde se nevyskytují (a pokud ano, pak jen
zﬁídka) a lze pﬁedpokládat, Ïe patﬁí mezi
skuteãnû vzácné a zároveÀ i ohroÏené
druhy. Pouze nûkteré specifické biotopy
v âR, jako napﬁ. reliktní a klimaxové jehliãnaté lesy ãi kary ledovcov˘ch jezer, pﬁedstavují pro tyto druhy refugia. Vesmûs jde
o li‰ejníky, které jsou u nás pﬁi okraji
svého evropského areálu a jejich nejbliÏ‰í
souvisl˘ v˘skyt spadá do západní ãi severní Evropy.
Druh Rinodina interpolata roste zejména v pobﬁeÏních oblastech západní Evropy
a je tedy pﬁíkladem li‰ejníku se subatlantsk˘m typem roz‰íﬁení. V âR ho známe
pouze z jediné lokality v jedné ze strÏí karu
âerného jezera na ·umavû a ta pﬁedstavuje
dosud nejvíce od moﬁe vzdálen˘ v˘skyt
druhu v Evropû. V karu porÛstá svislé aÏ
pﬁevislé stûny spoleãnû se sírovû Ïlutû zbarven˘mi povlaky jiného druhu li‰ejníku
Chrysothrix chlorina. Hnûdá, nepravidelnû rozpraskaná aÏ areolkovitá stélka kontrastuje s tmavû hnûd˘mi disky lekanorovit˘ch plodnic (viz obr.), které mají svûtlej‰í
stélkov˘ okraj obsahující symbiotické ﬁasy,
podobnû jako rod mísniãka (Lecanora).
Rod kali‰enka (Calicium) charakterizují
stopkatá apotecia a tvorba tmavû pigmentovan˘ch dvoubunûãn˘ch v˘trusÛ, které
se uvolÀují z vﬁecek pﬁedãasnû a tvoﬁí
s jejich zbytky ãern˘ prá‰kovit˘ povlak
(tzv. mazedium) na vrcholu plodnic. Tento
rod je roz‰íﬁen pﬁedev‰ím v boreálním
pásmu seversk˘ch jehliãnat˘ch lesÛ. Jedním z ekologicky nejzajímavûj‰ích druhÛ je
C. pinastri, patﬁící k nejmen‰ím zástupcÛm
rodu v Evropû, kter˘ dosahuje v˘‰ky pouh˘ch 0,3–0,4 mm (viz obr.). V âR roste nejvíce na borce mlad˘ch borovic lesních
a borovice blatky na ra‰elini‰tích na ·umavû a v Novohradsk˘ch horách. Tento li‰ejník byl popsán teprve pﬁed ‰esti lety.
Narozdíl od vût‰iny ostatních druhÛ, které
b˘vají vyuÏívány v ekologick˘ch studiích
jako indikátory pÛvodnosti lesních porostÛ, C. pinastri ãasto porÛstá mlad‰í stromy
s odlupující se borkou. To mÛÏe b˘t dÛvodem, Ïe byl aÏ dosud pﬁehlíÏen, protoÏe
lichenologové mají tendenci zkoumat spí‰e
staré stromy, kde se vyskytuje vût‰í mnoÏství li‰ejníkÛ.
Druh Chaenotheca sphaerocephala je
jedním z na‰ich nejvût‰ích (dosahuje v˘‰ky
aÏ 2 mm), i kdyÏ zároveÀ nejvzácnûj‰ích
zástupcÛ rodu prachouleãek (Chaenotheca). Podobnû jako kali‰enka má stopkaté
plodnice. Li‰í se pﬁedev‰ím pﬁítomností
jednobunûãn˘ch, svûtle hnûd˘ch v˘trusÛ
59

a hnûd˘m mazediem. Dlouze stopkaté
plodnice jsou bíle ojínûné a stélka je prá‰kovitá (viz obr.), tzv. sorediózní (soredie
jsou klubíãkovité útvary sloÏené z ﬁas a hyf
slouÏící k nepohlavnímu rozmnoÏování).
Popsal ho ãesk˘ lichenolog J. Nádvorník
v období 2. svûtové války z jihoamerického
Chile. U nás byl zaznamenán pouze v klimaxov˘ch smrãinách a reliktních borech
na ·umavû a v Krkono‰ích. Z Evropy je
druh znám pouze nûkolik let. Kromû âR
byl sbírán ve Skandinávii, Slovensku
a Rumunsku. Vyskytuje se na nejzastínûnûj‰í bazální ãásti star˘ch kmenÛ mezi koﬁenov˘mi nábûhy, ale mÛÏe porÛstat i mechorosty na pﬁevisl˘ch plochách balvanÛ. Jde
o druh pﬁirozen˘ch stanovi‰È a je pravdûpodobné, Ïe se vyskytuje na obdobn˘ch
místech i jinde, pouze byl v minulosti
zamûÀován za jiné podobné druhy.
Druh Micarea vulpinaris je nenápadn˘
korovit˘ li‰ejník s témûﬁ ploch˘mi, ‰edohnûd˘mi aÏ hnûdoãern˘mi plodnicemi,
které jsou ãasto svûtle lemované (viz obr.).
V âR ho objevil A. Hilitzer ve 20. letech
20. stol. na kmenech polozanoﬁen˘ch ve
vodû pﬁi bﬁezích ledovcov˘ch jezer ‰umavsk˘ch karÛ. Dﬁevo napadan˘ch kmenÛ je
v kyselé vodû prosyceno huminov˘mi kyselinami, tedy pomûrnû dobﬁe konzervováno
a velmi pomalu se rozkládá a v této specifické nice nemá proto tento druh velikou
konkurenci. Hilitzer tento li‰ejník neurãil,
herbáﬁové poloÏky proto jen provizornû
oznaãil jako Lecidea Gabrettae (Silva Gabreta je latinsk˘ název keltského pÛvodu
pro ·umavu), ale nikdy se o nûm nezmínil
ve sv˘ch pracích. Kromû ·umavy se tento
druh v Evropû jinak uvádí hojnûji pouze ze
Skandinávie a Finska (zde má ‰ir‰í ekologickou amplitudu a roste i na vlhk˘ch
kamenech pﬁi bﬁezích potÛãkÛ ãi dﬁevu na
ra‰elini‰tích), odkud byl také nûkolikrát
pod rÛzn˘mi jmény ﬁádnû popsán. Ve
stﬁední Evropû je zatím znám pouze
ze zmínûn˘ch ‰umavsk˘ch ledovcov˘ch
jezer (recentnû v Ple‰ném jezeru) a lze ho
tedy povaÏovat za jak˘si relikt, tj. pozÛstatek z doby ledové.
V tomto pﬁíspûvku byl zmínûn jen velmi
omezen˘ v˘ãet mikroli‰ejníkÛ, a to nûjak˘m zpÛsobem zajímav˘ch. Podobnû
pozoruhodn˘ch druhÛ jsou v‰ak kolem
nás desítky aÏ stovky. Mnohé li‰ejníky
dosud nebyly v âeské republice objeveny,
i kdyÏ zde jistû rostou, dal‰í ãekají na své
„znovuobjevení“. VÏdyÈ i v nejlépe prozkoumané Evropû se popisuje kaÏdoroãnû
nûkolik nov˘ch druhÛ pro vûdu. O dal‰ích
zajímav˘ch druzích li‰ejníkÛ tedy nûkdy
pﬁí‰tû.
www.cas.cz/ziva

